
“TA 210” -  Základní systematický výcvik v TA 

 
   „TA 210“ je základní systematický výcvik v TA, který poskytne absolventům ucelený teoretický 
přehled o konceptech a metodách transakční analýzy a možnostech jejich využití v různých 
profesních oblastech. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si aplikaci získaných znalostí a 
dovedností na příkladech ze svého profesního a osobního života.    
  „TA 210“ je určen zájemcům o TA ze všech jejích aplikačních oblastí, tj. všem profesionálům z oblasti 
poradenství, psychoterapie, vzdělávání a organizací.  
Je součástí mezinárodního vzdělávacího procesu v TA, který vede k možnosti získání mezinárodně 
uznávaného certifikátu CTA (Certifikovaný transakční analytik).   
   Po splnění požadavků získají absolventi výcviku „TA 210“ Osvědčení ČATA o absolvování 210 hodin 
teorie v TA z celkových 300 hodin, které jsou požadovány ke zkoušce CTA (viz Příručka pro vzděláváví 
v TA  - Handbook). Zbývajících 90 hodin doporučujeme zájemcům o zkoušku získat až následně v 
rámci jejich vybrané aplikační oblasti ve specializovaných workshopech nebo v TA výcviku pro 
pokročilé. Účastníci výcviku si také budou moci v rámci svého profesního i osobního rozvoje domluvit 
s lektory individuální supervize či sebezkušenost.       
  
  

Rozsah výcviku:   

Listopad 2018 – červenec 2020 
Celkem 210 hodin rozložených do 14 modulů, přičemž jeden modul obsahuje 15 hodin.   
  

 PROGRAM  
 

1. modul 2.- 3. 11. 2018  
Já jsem OK – Ty jsi OK - základní filozofie Transakční analýzy  

2. modul 7. - 8. 12. 2018  
Ego stavy - model osobnosti v TA – 1.část  

3. modul 18. – 19. 1. 2019  
Ego stavy - model osobnosti v TA – 2.část  

4. modul 8. – 9. 3. 2019  
Motivace v TA a strukturace času  

5. modul 26. – 27. 4. 2019  
Komunikace v TA a psychologické hry  

6. modul 21. – 22. 6. 2019  
Analýza psychologických her a obrana proti nim  

7. modul 13. - 14. 9. 2019  
Vývojové fáze osobnosti a jejich využití v různých oblastech  

8. modul 25. – 26. 10. 2019  
Autonomie vs. Životní scénář aneb „Jak jsme naprogramováni?“  

9. modul 6. – 7. 12. 2019  
Rodinný, kulturní, transgenerační scénář a jejich vliv na kvalitu života, Miniscénář  

10. modul 17. – 18. 1. 2020  
Pasivita v TA, její projevy a diagnostika  

11. modul 6. – 7. 3. 2020  
“Racket system” – práce se zástupnými a autentickými pocity  

12. modul 24. – 25. 4. 2020  
Proces práce v TA – poradenský, terapeutický, koučovací atd.  

13. modul 12. – 13. 6. 2020  
Bernovy techniky a intervence  



14. modul 18. – 19. 9. 2020  
Práce se skupinou v TA - modely a fáze skupinové dynamiky.  

 
Velikost skupiny: 10 – 14 osob 
 
Podmínky přijetí: Věk minimálně 21 let  
Absolvovaný kurz TA 101  
Člen ČATA, který se zavazuje dodržovat etický kodex ČATA  
CV + motivační dopis  
 
Celková cena výcviku: 61 600,-Kč  
 
Odborné garantky a lektorky výcviku:  
PhDr. Radmila Pikorová, PTSTA – C  
PhDr.Renata Novobílská, Ph.D., PTSTA – C  
 
V případě zájmu vyplňte předběžnou přihlášku nebo v případě dotazů nás kontaktujte na ta210@ta-
cata.cz . 


